
 

 

 

  



 

 

 «به نام خدا »  
 

 نو بهار است در آن کوش که خوش دل باشی ...

عزیزان همراه و زیبا دالن آینده ساز!خدا را شاکریم که بار دیگر توفیقی حاصل آمد تا فرا رسیدن بهاران را 

 گیریم .شدن طبیعت را فرخنده و مبارک ببه شما همراهان همیشگی ، شاد باش گوییم و بار دیگر نو 

در این روزها که طراوت و شادابی ، قرین طبیعت گشته و حالوت نو شدن و تازگی بر سر پهنه ی عالم 

 نقش بسته است ، چه خوب است ما نیز نو شدن را از طبیعت بیاموزیم .

ید که بیش از پیش دود عهدی ببنشما ای بهار آفرینان پر تالش و پر توان! در این بهار نیز بیایید با خ

 نید و گام های موثری در راه رسیدن به موفقیت بر دارید.کوشش ک

 با تعیین هدف و برنامه ریزی و عمل به آن ، گام های موفقیت را یکی پس از دیگری خواهید پیمود.

ان افزون تنور موفقیت و پیشرفت، چهره ی شما را بیش از پیش بهاری و شاداب خواهد کرد و زیبایی 

خواهد گشت . در این راه ، ما نیز همچون همیشه همراه شما خواهیم بود. امیدواریم که این بهار ، شروع 

 درخشانی باشد برای افتخار آفرینی شما در عرصه های تحصیلی و اخالقی.

 ، افکارتان زیبا و آینده تان روشن باد .بهارتان خرم ، روزگارتان شاد

 مدیریت دبستان

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 ضَاللٍ         باطِالً        

 مُبینٍ         سُلطانًا        

 شَهیدٌ         نافِلَهً        

عًامُتَصَد          مائِدَ         

 صِدْقٍ         لِغَدٍ        

 شَفاهٌ         مِرْصوصٌ        

 رَحْمَهٌ         صَفّاً        

 قرآن
 سالم پسرای گلم ! امیدوارم سرحال و شاداب باشید. توی یکی از روزهای تعطیل بهاری

م عالمت تنوین را بشناسیم.هیمی خوا   

تنوین سه شکل دارد.« نوشته نمی شود« نون»نون ساکنیه که خونده میشود ولی به شکل :» نوین تعریف ت  

خوانیم.. تنوین فتحه که شکلش ً  و آن را با صدای   َ   می ۱  

.تنوین کسره که شکلش  ٍ  و آن را با صدای   ِ   می خوانیم.۲  

.تنوین ضمه که شکلش   ٌ   و آن را با صدای   ُ   می خوانیم. ۳  

 پیامبر)ص( به حضرت علی )ع( سفارش فرمود : 

 سعی کن در همه حال قرآن بخوانی
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 شب هم فعالیت می کنند؟ کدام یک از صاحبان مشاغل معموالً در .۱

 ○ج(کارمندان  ○ستارانب(پر   ○الف( فروشندگان

 کدام جانور زیر روز ها فعالیت نمی کنند ؟ .۲

 ○گرگج(  ○سوسکب(   ○خفاشالف( 

 کرد ؟ ریجلوگیچگونه می توان از جابه جایی خاک به وسیله ی باد  .۳

 ○باجلوگیری از وزش بادج( ○ساخت ساختمانب(  ○باکاشت گیاهالف( 

 کدام یک از خسارت های طوفان است ؟ .4

 ○غرق شدن کشتی هاج(   ○وشاندن جاده ها با ماسهپ ب(    ○خرابی زمین های کشاورزیالف( 

 خورشید در قطب چگونه می تابد؟ .5

 ○مستقیمج(   ○راستب(     ○مایلالف( 

 کدام صدای زیر آزار دهنده است ؟ .6

 ○اره برقیمته یا ج(  ○لیسپسوت ب(  ○زنگ تلفن همراهالف( 

 کدام مورد چشمه ی نور نیست ؟ .7

 ○شمعج(   ○ماهب(  ○چراغ راهنماییالف( 

 

 

 علوم

    . داد خواهند او به پاداش آن برابر ده،هر کس کار نیکی انجام دهد

۱61آیه انعام سوره        
۲ 



 

 

 

 دارد ؟ مهمیکدام مورد زیر در حرکت وسایل نقلیه نقش  .8

 ○سوختج(   ○نورب(    ○گرماالف( 

 کدام مورد باعث صرفه جویی در مصرف سوخت می شود ؟ .9

 ○استفاده از آتشج( ○استفاده از گازشهریب( ○استفاده از وسایل نقلیهالف( 

 هنگام مشاهده در کدام مورد زیر باید احتیاط کرد؟. ۱1

 ○شنیدن بعضی صداهاج(       ○بوییدن وچشیدن چیزهاب( ○نوشتن یادداشت هاالف( 

 مشاهدات به کمک کدام مورد انجام می شود ؟.۱۱

 ○گزینه های الف و بج( ○بویایی و المسه و چشاییب( ○بینایی و شنواییالف( 

 اکیزگی هوا کمک می کند؟پ کدام مورد به.۱۲

 ○ج(ایجاد تصفیه خانه  ○ب(ایجاد فضای سبز ○ازبین بردن فاضالبالف( 

 کدام آب برای نوشیدن انسان مناسب است ؟ .۱۳

 ○آب رودخانه ها ج(  ○آب دریاچه هاب(  ○آب تصفیه شدهالف( 

 برای از بین بردن میکروب های آب چه می کنند ؟ .۱4

 ○آن را از صافی می گذرانندب(    ○آن را گرما می دهندالف( 

 ○ن می زنندآضد عفونی کننده ی مناسب به ج(   

 برای صرفه جویی در آب کدام مورد مناسب تر است ؟ .۱5

   ○کنترل شیر آبب(             ○نوشیدن کمتر آبالف(           

 ۳ ○شست و شو با آب رودخانه هاج(



 

 

 

 

 کدام یک بر زندگی جانداران اثر دارد و آن را به خطر می اندازد؟ .۱6

 ○کنترل شیر آالتج(  ○خشکی و کم آبیب(  ○فضای سبزالف( 

 آلودگی هوا در کجا بیشتر است ؟ .۱7

 ○شهرهای کوچکج(   ○روستاهاب( ○شهرهای بزرگالف( 

 گردش زمین به دور خود چقدر طول می کشد ؟ .۱8

 ○گزینه الف و بج(   ○ساعت ۲4ب(  ○یک روزالف( 

 نور خورشید برای غذا سازی کدام یک ضروری است ؟ .۱9

 ○گیاهانج(   ○جانورانب(  ○انسانالف( 

 در کدام زمان زیر دمای هوا بیشتر است ؟ .۲1

 ○عصر 6ج(   ○صبح ۱۱ب(  ○بعدازظهر ۲الف( 

 

 :لطیفه

 "من می گویم حلزون از فیل قوی تر است !"علی به رضا گفت :

 "چرا؟"رضا:

 "چون حلزون می تواند خانه اش را با خودش حمل کند، اما فیل نمی تواند "علی :
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 می گویند ؟...........به کسی که ادب ندارد .۱

 ○(بی ادبج   ○نابیناب(  ○بی سوادالف( 

 ر داستان خرس کوچولو نبود ؟د کدام حیوان .۲

  ○گنجشکج(   ○فیل ب(  ○خرگوشالف( 

 کتابفروش( –کتابخانه  –کلمه ی مشترک کدام است ؟ )کتابدار  .۳

 ○کتاب(ج   ○دار(ب  ○ فروش(الف 

 جمله زیر را کامل می کند ؟ گزینه هاکدام یک از  .4

 خیابان دیدم.امروز ...................آموزگار را در 

   ○اتفاقاًج(   ○ حتماًب(   ○معموالًالف( 

 و ( –ب  –ت  –ظ  –م  –حروف در هم ریخته را مرتب کنید . ) ا .5

   ○مواظبتج(   ○ منظمب(   ○منتظرالف( 

 مخالف کلمه ی بزرگی کدام است ؟ .6

  ○درشتیج(  ○کوچکیب(   ○زیادیالف( 

 

 جمله سازی
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 گزینه مناسب است ؟به جای کلمه ی داخل کمانک کدام  .7

 چوپان اورا )نصیحت( می کرد.

   ○غیبتج(  ○بد گویی ب(  ○راهنمایی الف(

 خته می شود ؟پخمیری که در تنور  .8

   ○نانج(   ○ شکالتب(  ○شیرینیالف( 

 به کسی که به گل و گیاهان رسیدگی می کند می گویند ؟ .9

 ○باغبان(ج   ○معلم(ب   ○آشپزالف( 

 آخرین حرف گل و اولین حرف مامور کلمه ای ساخته می شود ؟با دومین حرف معلم  .۱1

   ○علیج(   ○ عالیب(   ○علمالف( 

 ؟گویندارچه می فروشند می پبه جایی که در آن  .۱۱

   ○بزازیج(   ○ قنادیب(  ○داروخانهالف( 

 ی داستان های شاهنامه به ..... است ؟ همه .۱۲

  ○عجمج(   ○ شعرب(   ○نثرالف( 
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 هلوان ایرانی شاهنامه چیست ؟پ زرگتریننام ب .۱۳

 ○اسفندیارج(   ○ سهرابب(   ○رستم الف( 

 کدام کلمه ی زیر برای مقایسه ی دو انسان مناسب تر است ؟ .۱4

 ○مهربان ترینج(   ○ مهربان ترب(  ○ مهربانالف( 

 بیستون از آثار تاریخی کدام شهر است ؟ .۱5

 ○کرمانشاهج(   ○ اصفهانب(  ○ کرمانالف( 

 کدام گزینه را نمی توان با )ان( جمع بست ؟ .۱6

 ○خانوادهج(    ○ کودکب(   ○ آنالف(

 به محل تولد چه می گویند ؟ .۱7

 ○درمانگاهج(   ○ آرامگاهب(  ○ زادگاهالف( 

 شیراز قرار دارد ؟آرامگاه کدام شاعر در شهر  .۱8

 ○مولویج(   ○ فردوسیب(  ○ سعدیالف( 

 ایران است ؟رچم پکدام کلمه ی زیر نشانه ی وسط  .۱9

 ○اهللج(   ○ بهمن۲۲ب(  ○ اهلل اکبرالف(
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 رچم ایران نشانه دفاع از کشور است ؟پکدام رنگ  .۲1

 ○سرخج(   ○ سفیدب(   ○سبزالف(

 .کدام گزینه جمله ی مقابل را به درستی کامل می کند؟احمد درسش را ......... می خواند.۲1

 ○دوان دوانج(   ○ نم نمب(  ○ بلندالف( 

 

 

 

 

 

 شود؟شکند، در آب هم تر نمیآن چیست که اگر به زمین بیفتد نمی
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 جدول را کامل کنید.             

 

 

 

 59۳بازشده ی این عدد کدام است؟                      .۱

  ○51+91+۳ج(  ○ 511+9+۳ب(  ○511+91+۳الف(

 ونیم است .سه ساعت بعد ساعت چند است؟ 5ساعت  .۲

 ○6:۳1ج(   ○8:۳1ب(    ○7:۳1الف(

ساله بود که برادرش به دنیا آمد . اکنون مینا وبرادرش روی هم چند ۱6سال دارد ، او  ۳7مینا  .۳

 سال دارد؟

  ○سال58ج(   ○سال6۲ب(   ○سال5۳الف(

 یک دسته ی جدید ، فقط به صدتایی ها اضافه می شود؟در کدام یک از جمع های زیر  .4

 ○  ج(  ○  ب(        ○الف(                   

 

 

5 7 8 9 - 

    ۱8 

    ۱5 

5 7 4 + 

   ۳ 

    459   

+۲7۳ 

    ۳85   

+۱16 

    ۲6۳   

+456 

 ریاضی
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 تعداد خط تقارن کدام شکل از بقیه کم تر است؟  .5

 ○  ج(  ○  ب(    ○  الف(

 

 رقمی و دهگانم بزرگ ترین عدد یک رقمیعددیک من چه عددی هستم ؟ یکانم کوچک ترین  .6

 ○91ج(   ○۱9ب(    ○8۱الف(

 کتاب را خوانده است . چند کتاب را نخوانده است؟ 4کتاب داستانش ،  ۱8حسین از .7

 ○۱۲ج(   ○۱۳ب(    ○۱4الف(

 به کدام یک نزدیک تر است ؟ ۲5عدد  .8

 ○41ج(   ○۲1ب(    ○۳1الف(

 خیار است ، چند میوه درظرف است ؟ ۱1پرتقال و ۲1سیب و۱۲در ظرف میوه  .9

 ○۲۱ج(   ○۳۲ب(    ○4۲الف(

 ساعت چند است ؟ .۱1

 

 

  ○4:45ج(   ○9:۲1ب   ○۱1:۲1الف(

 ( کدام گزینه است ؟۲71+۳۱1حاصل جمع ) .۱۱

 ○479ج(   ○551ب(    ○581الف(

   

..................  

۱1 



 

 

 

 

 (کدام گزینه است ؟761- ۲۱1باقیمانده ی ) .۱۲

 ○۲۳1ج(   ○551ب(    ○5۳1الف(

 میلی متر چند سانتی متر است ؟ ۱۲ .۱۳

 ○میلی متر۱سانتی متر و ۲ب(   ○میلی متر۲سانتی متر و ۱الف(

        ○میلی متر۲سانتی متر و۱۲ج(

 

 .................... درشکل مقابل چند مثلث وجود دارد؟ .۱4

 

 یکی. ۱7برابر است با ..............ده تایی و47 .۱5

 برابر است با ...........سانتی متر و..............میلی متر.میلی متر 45 .۱6

 ......................  جمع سکه های مقابل چندریال است؟ .۱7

 حاصل جمع های زیر رابه صورت ذهنی بنویسید. .۱8

=.........................51+۳1                                   =...........................۲1+71 

 برای شکل یک جمع بنویسید. .۱9

 

 

۱11 ۱11 51 ۱1 ۱1 

            5    

+........ 

............. ۱۱ 



 

 

 حاصل تفریق را به صورت ذهنی کامل کنید .  .۲1

= ...............61-81               = ..............41-91 

 شود.....................صدتایی.صدتایی می 7صدتایی منهای 9 .۲۱

 حاصل جمع وتفریق زیر را از هر راهی که دوست دارید به دست آورید. .۲۲

                 =................4-۱1             =.............7+9         = ..............8-۱4 

 ن استتابیش تر از رقم یکا 4ورقم دهگان آن 5عددی دورقمی که رقم یکان آن  .۲۳

..................................... 

 بگذارید. <=  >باتوجه به شکل عبارت زیر راکامل کنیدو عالمت  .۲4

.....................○..................... 

 مثلث بکشید. 4با شابلون به دلخواه  .۲5

 

 

 لطیفه:

 "گاوصندوق راباز کنید؟چطور توانستید در پانزده دقیقه شما  "قاضی به متهم :

 ۱۲ "من این چیزها را را مجّانی یادنمی دهم  ":قاضی  متهم به 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fill in the blanks. 

۱۳ 



 

 

  معیار خود ارزیابی دانش آموزان :

 ردیف
 موضوع

 شاخص ارزیابی

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب ۱

     زیبایی کار ۲

     دقت ۳

     برنامه ریزی ۴

     وقت شناسی ۵

     عالقه مندی به کار ۶

     خالقیت ۷

 

 : اولیامعیار خود ارزیابی              

 

 

 

 

 

 

 

 

 : معلم معیار ارزیابی 

 

 

 

 

 

 

 

  

 یادداشت معلم ) توصیف معلم ( : 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................... 

 ردیف
 موضوع

 شاخص ارزیابی

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب ۱

     زیبایی کار ۲

     دقت ۳

     برنامه ریزی ۴

     وقت شناسی ۵

     عالقه مندی به کار ۶

     خالقیت ۷

 ردیف
 موضوع

 شاخص ارزیابی

 ضعیف متوسط خوب بسیارخوب ۱

     زیبایی کار ۲

     دقت ۳

     برنامه ریزی ۴

     وقت شناسی ۵

     عالقه مندی به کار ۶

     خالقیت ۷

۱6 


